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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00055
Поделение: ________
Изходящ номер: 4472 от дата 25/08/2015
Коментар на възложителя:
9045200

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси чрез
Централна техническа база с. Соколово
Адрес
с. Соколово, община Дряново, област Габрово
Град Пощенски код Страна
с. Соколово 5392 Република

България
Място/места за контакт Телефон
Централна техническа база с.
Соколово

0888 765192

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
инж. Кирил Зографов
E-mail Факс
ctb_5240@abv.bg 06722 2226; 06722 2227
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.statereserve.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/publichni-
pokani/dostavka-i-montazh-na-vrati-ot-aluminieva-dograma-i-
prozorczi-ot-pvc-dograma-cztb-sokolovo/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Доставка и монтаж на врати от алуминиева дограма и прозорци от
PVC дограма в административната сграда на Централна техническа
база с. Соколово.
Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет 45453000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
1. Демонтаж на стари врати, доставка и монтаж на врати от
алуминиева дограма с термопанел за мокро помещение без праг – 4
(четири) броя с ориентировъчни размери 2 м. х 0,70 м.;
2. Демонтаж на стара дограма, доставка и монтаж на прозорци от
PVC дограма от три части, хоризонтална (горна) – неотваряема и
две вертикални от които едната подвижна:
- минимум 4 (четири) камерен профил бял – 6 (шест) броя с
ориентировъчни размери 2,10 м. х 1,50 м.;
- двоен стъклопакет с К-стъкло;
- первази външни и вътрешни – по 6 (шест) броя;
- вътрешни хоризонтални алуминиеви щори сиви – 18 (осемнадесет)
броя;
- мрежи против насекоми на панти – 2 (два) броя.
3. Обръщане на прозорци и врати.
Прогнозната стойност е без ДДС и включва: доставка на материали,
вложен труд и транспортни разходи.
Източник на финансиране - бюджетни средства на ДА ДРВВЗ.
Прогнозна стойност
(в цифри): 3540   Валута: BGN
Място на извършване
Централна техническа база с. Соколово код NUTS:

BG322
Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Участниците да представят копие на валидно Удостоверение за
регистрация в Централния професионален регистър на строителя
съгласно чл. 3 ал. 2 от Закон за камарата на строителите и
Правилник за реда за вписване и водене на Централния
професионален регистър на строителя.
2. Да представят копие на валидна застрахователна полица за
професионална отговорност в строителството съгласно чл. 171 от
Закон за устройство на територията и Наредба за условията и реда
за задължително застраховане в проектирането и строителството,
придружена с декларация (Приложение №6 от документацията за
участие) от участника, че ако по време на действието на договора
застраховката изтече, то същата ще бъде удължена най-малко до
изтичането на срока на договора.
3. Да представят декларация (Приложение №7 от документацията),
че вложените материали и изделия при изпълнение на СМР,
отговарят на техническите изисквания към строителните продукти
съгласно Закон за техническите изисквания към продуктите и
Наредба №РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за
влагане на строителните продукти в строежите на Република
България.
4. Участниците да представят количествено-стойностна сметка на
СМР, придружена с анализи на единични цени за доставка и монтаж
на врати от алуминиева дограма в кв.м., доставка и монтаж на
прозорци от PVC дограма в кв.м. и обръщане на прозорци и врати в
линейни метри.
5. Участниците следва да разполагат с техническо оборудване
(собствено и/или наето) за изпълнение на обществената поръчка.
6. Срок на валидност на офертата: 90 (деветдесет) календарни
дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.
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7. Участниците да представят копие от документа за регистрация
или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.
8. В офертата участниците следва да представят подписан и/или
подпечатан (но не попълнен) проект на договор по образец на
Приложение №8 от документацията за участие, както и подписано
и/или подпечатано (но не попълнено) споразумение по чл. 18 от
Закона за здравословни и безопасни условия на труд по образец на
Приложение №8-1 от документацията за участие
9. Представената оферта следва да съдържа данни за лицето, което
прави предложението (Приложение №3 от документацията за
участие); техническо предложение (Приложение №4 от
документацията за участие); ценово предложение (Приложение №5 от
документацията за участие).
10. Срок за изработка и доставка на врати от алуминиева дограма
и прозорци от PVC дограма - 15 работни дни от сключване на
договора. Срок за монтаж - 3 работни дни от подписване на
протокола за откриване на строителната площадка.
11. След приключване на СМР и преди приемане на извършените
работи от Възложителя, строителните площадки следва да бъдат
изчистени, а околното пространство - възстановено от страна на
Изпълнителя.
12. Плащането се извършва след окончателното изпълнение на
всички СМР, представена оригинална фактура и двустранно подписан
протокол "Акт образец №19" по образец - Приложение №9 от
документацията.
13. Всички допълнителни разходи (извън посочените във офертата)
във връзка с изпълнението на обществената поръчка са за сметка
на Изпълнителя.
14. При сключване на договора с избрания Изпълнител, същият
представя документ, издаден от компетентен орган, за липсата на
обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП; декларация за
липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
15. Избраният Изпълнител се задължава да изпълни обществената
поръчка съгласно всички изисквания на техническата спецификация,
приложена към документите за възлагане на обществената поръчка
чрез публична покана.
Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта
Показатели за оценка на офертите
Критерият за оценка на офертите е “Икономически най-изгодна
оферта”, където класирането на допуснатите до участие оферти се
извършва на база получената от всяка оферта “Комплексна оценка”
- (КО), като сума от индивидуалните оценки по предварително
определените показатели. КО ще бъде определена по следната
формула: КО=60%ПЦ + 40%ГС, където: ПЦ е предложената цена на
всеки участник с относителна тежест 60% и максимален брой точки-
100 т.  ГС е гаранционен срок на всеки участник с относителна
тежест 40% и максимален брой точки - 100 т.
Подробното образуване на комплексната оценка ще се извършва
съгласно Методика за оценка на офертите (Приложение №2 от
настоящата документация).
Срок за получаване на офертите
Дата: 03/09/2015 дд/мм/гггг Час: 16:30

Да НеЕвропейско финансиране
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Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Публичната покана и цялата документация, заедно с всички
приложения, са публикувани на Профила на купувача на
гореописания адрес и могат да бъдат изтеглени свободно и
безплатно от всяко заинтересовано лице. Офертите се подават до
16.30 ч. на 03.09.2015 г. в Централна техническа база с.
Соколово, община Дряново, област Габрово. Всяка оферта трябва да
се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от
упълномощен от него представител, лично или по пощата с
препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика следва да се
посочат наименование и адрес на участника; телефон; по
възможност факс и електронен адрес; обозначение на предмета на
обществената поръчка, за която се подава офертата.
Оглед може да бъде извършен всеки работен ден от 10.00 ч. до
15.00 ч. в рамките на срока за получаване на офертите.
Отварянето на офертите ще се извърши на 04.09.2015 г. от 10.00
часа в административната сграда на Централна техническа база с.
Соколово, стая №11.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 03/09/2015 дд/мм/гггг
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